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ީޗާގެ   ނ  ެއުކެވރިަބގ

 
 ގެން(ލައިނދެށީއިބެއިން އެމީހުންގެ ގޭތެރޭގައި  3)

 ؟ތަނެއްއަހަރުމެންގެ ބަގީޗާ ކިހި ޝަމީމު:
ން ތައްޔާރުވެފަ، ކަނޑަދި ފަ އަވެއްކާފަމޭވާތައް ވަނީ ޮދންވެ   އައިހަމް:

 ހިނގާ ބިންނަން ދަމާ!
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 އަދި .ލާތިތާނުއްން ނަގެ މަތިން ހަނދާފަޤީރުން  ރާއިފް:
 !ންމަތެއްކަ  ނިޢުބުނު ލި ފަރާތުން ގެهللا މިއީ  ،ހަނދާންކުރާތި

ޤީރުންނަށް ފަގެ ގޮތުން ރުމުކުކުރުއަށް ޝުهللا ކަމުން އަހަރުމެން އެހެން
 މީގެން ބައެއް ދޭންވާނެ.

ތީޖާއިން ކަތެއްގެ ނަސައްމަ ރިކުއަހަރުމެން  ؟ކީއްވެތައެއީ  ޝަމީމު:
 ؟ކީއްވެތަ އެހެންމީހުންނަށް ދޭންވީ
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 ޖެހޭނެ.ކަތް ކުރަންސައްމަ ދަންއެމީހުންވެސް ރިޒުޤު ހޯ  :އައިހަމް 
ހިތަށް އަރާނީ؟  ކޭނަމަ ކީވީ އިގަލުޙާހުން އެވާ އަހަރުމެން އެމީ :ރާއިފް 
 !ނދުމަކުރޭމަތިން ހަ ހުގެއިލާއެ މިތަކެތި ދެއްވިކަމުގެ މައްޗަށްهللا 
 .ޙާނެއްތިމްއިޙަޟްރަތުން އައި  އެއިލާހުގެމިއީ 
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 ލު.ޞޫފްގެ އުވެސް ރާއިބަދު އައީން، ތިފަޤީރުންނަށް އެހީވު :ޝަމީމު 
ޔާއާއި ބާރު ރުފި !ސްނާވި ކަށްލަ ބަ މުސްތަޤު އުފާވެރި  !ތިކަން ހުއްޓާލާ
 މިއީ އެއްޗަކީ.

 .އެއްކަހަވާޝަމީމު ތިބުނީ ރަނގަޅު  :އައިހަމް 
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ލައި އައުމުގެ  ހިއްޞާ ބަހުންގެމީއެ  މާދަމާ ހެނދުނު، ފަޤީރުން :ޝަމީމު 
ނެ. އޭރުން ބިންނަންވާ ތައްވާމޭ ކުރިން އަހަރުމެން ބަގީޗާއަށް ގޮސް
ދި ުހރިހާ އަފެންނާނެ، ން ނުކުތާއެއެމީހުންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް 
އަދި ހެއްކެއްގެ ،  ބުނެވޭނެންނަށްމެރުމޭވާތަކެއް ގެއްލުނީކަމުގައި އަހަ
 .ގޮތުގައި ބަގީޗާވެސް ދައްކާލެވޭނެ

މޮޅު ޚިޔާލެއް! އެހެންވީމާ، ިމހާރު އެންމެން ނިދަން ހިނގާ!!  އައިހަމް:
 .ހާހައްހައް. އޭރުން މާދަމާ ހެނދުނު އަވަހަށް ބަގީޗާއަށް ދެވޭނީ

 



ީޗާގެ ެއުކެވރި   ނ  ަބގ

 
6 

 
. އެކަމަކު ތްމަތީގަގެ އަންކުދިތިހުރިހާކަމެއް ވަނީ ތިޔަ  ރާއިފް:

 ނުވަން. ހެއްބައްއެން ތިކަމަކާ ހަނދާންކުރާތި އަހަރެ

ޅި ބަގީޗާ އައިސް މު ކެއްތަ ފިސޫ އެންމެން ގަދަ ނިދީގައި ތިއްބާ)
 އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލައިފި(
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 ހެނދުނު( އަނެއްދުވަހު)
ސް މޭވާތައް ގޮގީޗާއަށް ން ބަގެދުވެ ތެދުވޭ! މިއީ ތެ އެންމެން :ޝަމީމު 

 ކަނޑަންވީ ވަގުތު!
މީހަމަ ތެދުވަން ރަނގަޅު ވަގުތެއް. ރާއިފްވެސް  !އާން !އާން  އައިހަމް:

 ...އަހަރުމެންނާ އެކު އާދޭ
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 އެކުދިން  ބަގީޗާ .ތްގައިނގަހިމަށް ޔުޗާއަށް ދިތިން ކުދިން ބަގީ)
 (.އަޖައިބުވެ ހައިރާންކުރުވި

 މީ ޮކންކަމެއް؟ އަހަރުމެންނަށް އަހަރުމެންގެ މަގު ގެއްލިއްޖެ! :ޝަމީމު 
 ނޫން! މީ ހަމަ އަހަރެމެންގެ ބަގީޗާ.  ރާއިފް:
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އް ނުކުރެވޭ. މުޅި ބޫލެ ޤަރު ންޒަމަ  ންނަންގެ ޮލލަށް މިފެއަހަރެ  އައިހަމް:
 ކަށް ވެފައި.ފައިވާ ބިމަކުވެލާހަ ބަގީޗާ އެވަނީ ހިކިގެންގޮސް މުޅިން
 . ނޫން!ނެއް ނޫންނެ ތަފޭހި މިހާރު އެތަނަކީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް

 ނޫން!

ރު ކުރިކުރުން ޒާއިން ،ވެތެރިތްޞޭހަ އަހަރެން ތަކުރާރުކޮށް ނަ  ރާއިފް:
މެންގެ ވަނީ އަހަރުށް މިނަން މިހާރު އަހަރުމެ .ހަނދާންކޮށްބަލަ

ހަރުމެންގެ އަތުން އްޗެއް އަހާ އެރިހު ނުބައިކަމުންނާއި ޝުކުރުނުކުރުމުން
އިމުވެސް ގަމެން ހަމަ ހަރުއަ !އޭ ޝަމީމު އަދި އައިހަމް ލިފަ.ގެއް

އްލެނިވެފައިވާ މުވެސް ގެއިމަގަހަ ކީމިވަނީ މަގުފުރެދިފަ. އަހަރުމެންނަ
 ބައެއް.
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ން ޤުރުއާނާއި ރޭޑިއޯއަކު ހުރި އި ބަގީޗާއެއްގަ އެތަނުގެ ކައިރި އޮތް)
ން ދިޔައީ މުވަކިޔަތު ގުއެވަ .ޔައާނުގެ ތަރުޖަމާ ކިޔަމުން ދިޤުރު

 .(އްމިއާޔަތްތަ
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پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ          ٻ  پ     پ ڌ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ             ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ڃ  ڃ  چ   

چ  چ   چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

 ڌڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
 (٢٧-١٧)سورة القلم 
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 ހަމަކަށަވަރުން " މާނައީ:     
  މްތިޙާނުއި ންބައިމީހުއެ  އިލާހުތިމަން    

  ރިންހުލުވެއަ ބަގީޗާގެ  ހުއިލާތިމަން ކުރެއްވީމެވެ.         

  ހެނދުނު ންއިމީހުބައެ ނެވެ.ފަދައިން މްތިޙާނުކުރެއްވިއި       

  [17] ވެ.ހިނދެރިހުވާކު ށްބިންނާނޭކަމަ މޭވާ ހެނދުނާ       

  ވެ.އެނުކުރެ ނާއެއްޘްއިސްތި  އެބައިމީހުން އަދި   

  [18] (ވެ.އެނުބުނެ އޭ اهلل شاء إن )އެބަހީ:         

  ކަލޭގެފާނުގެ ނިދާފަތިއްބާ އެބައިމީހުން އެރޭ() ފަހެ   

  މައްޗަށް  ގެ ގީޗާބައެ ތެއްމުޞީބާ  ޙަޟްރަތުން ަރއްބުގެވެރި    

  [19] އައެެވ.    
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 ބަގީޗާގެ  އެ ންދެ      
 ،އަނދާ ގަސްތައް       
 ކަޅުއަނދިރި       
  [20] ފަދައިންވިއެވެ. ރޭގަނޑެއް    

 އަނެކަކަށް  އެކަކު ނު ހެނދު އެބައިމީހުން ފަހެ   
  [21] އެވެ.ހެދިޮގވާ    

 ތިބިނަމަ  ބިންނަން މޭވާ ތަކެތީގެ އިންދި ތިޔަބައިމީހުން   
  [22] .ހިނގާށެވެ އަވަހަށް ނދުނާހެ ދަނޑުތަކަށް  

 ހަކަދައްކަމުން ވާ  ސިއްރުސިއްރުން އެބައިމީހުން ފަހެ  
 ގާތަށް  ތިޔަބައިމީހުންގެ މިއަދު އެވެ.ދިޔަ )އެތަނަށް(  
  ވަނަދީގެނެއް  މިސްކީނަކު އެއްވެސް ބަގީޗާއަށްއެ  

  [23] ވެ.އެނުވާނެ        
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 ލިބިގެންވާކަމަށް  ކުޅަދާނަކަން ނުދިނުމަށް ފަޤީރުންނަށް އަދި   
  [24] އެވެ.ދިޔަ މީހުންބައިއެ ނާހެނދު ޤަޞްދުގައި އެކަމުގެ ހީކޮށް،

 (ޙާލު ވާޖެހިފައި ށްތަކަ ސްގަ ބަގީޗާގެ)އެ އެބައިމީހުންނަށް ފަހެ
  [25] .ވެޏެބުން އެބައިމީހުން ފެނުނުހިނދު

   [26] އެވެ.ބަޔަކީމު ގެންވާޅިގުއޮމަ ތިމަންމެންނީ  ހަމަކަށަވަރުން 

 މޭވާތަކުން( ބަގީޗާގެ އެ) ތިމަންމެންނީ  ހެއްޔެވެ.ކިއެއް އަދި
 " [27] ބަޔަކީމުއެވެ. މަޙްރޫމްވެގެންވާ 



ީޗާގެ ެއުކެވރި   ނ  ަބގ
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ކަންތައްތަކުގެ  ކުރެވުނު ،ރަވެދެ ށްހާ ކުދިންވެސް ވަރައެއަށްފަހު ހުރި

 މެފަދަ ނިޢުމަތެއް ނުގައި ކޮންތްތައޮ  ށް. އަދި ކުރިއަމައްޗަށް ހިތާމަކުރި
ން ހަނދާގެ މަތިން ވާ މީހުންވެފައިންނުލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް އެކަމަށް ބޭ
. އަދި ކަނޑައެޅި ށް އަޒުމުކުރުމަސާއްނައްތާނުލައި އެމީހުންނަށްވެސް ހި

އެކަންކަމުގައި  ށްގެވިގޮތައެން ހުއިލާޝުކުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އަށްهللا
ނގަޅު ރަފު ކަހަލަ ރާއި ދިއަ. ލުކުރުމަށް އަޒުމު ކަނޑައެޅިމަޢަ

 .ޅިނޑައެކަ މުޅުމަށްވެސް އަޒުރައްޓެހިން ގެންގު

 ނިުމނީ



 ގަެތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބަތއް  
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 އް ގެަތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބތަ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ڌ

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  

سورة ) ڌی  ی  ی  جئ  حئ  
 އީމާންވެއްޖެ އޭ" މާނައީ: (٢٧انلور 

 އެހެން ނޫން ގެތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ .މީސްތަކުންނޭވެ
 ،ސަލާމްކޮށް ންނަށްއަހުލުވެރި ގެތަކުގެ އެ ގެތަކަށް
 އެގޮތް .ނުވަންނާށެވެ ގެންފުމަށްދާންދެންލިބި އިޛުނަ

 )އެއީ( ހެޔޮކަންބޮޑެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް
 "ހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައެވެ. މީހުން ތިޔަބައި



 ގަެތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބަތއް  
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ޙުމަތްތެރިޔާ އެމީހުންގެ ރަ ،ޙުސީފަ  އި އޭނަގެ ރަޙުމަތްވެރިޔާޚާލިދުއާ)
ދޮރު ، ބާން ތިއްއިގެ ޓިލައްހު މަދުގެ ގޭގެ ދޮރު ކުރިމަތީގައި އަޙް

 .(ހުޅުވިއްޖެ
ހުޅުވިފައި.  ގޭގެ ދޮރު ދުގެމަޙްރީ އަބަލާބަލަ! އެހެ ޙުފަސީ  ޚާލިދު:

 .މިހާރު އަހަރުމެންނަށް ވަދެވިދާނެ



 ގަެތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބަތއް  
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 ޚާލިދު ކީކޭތަ ތިކިޔަނީ؟: ޙުފަސީ
މަދަށް އަޙް ،ޔާވަދެއްޖެއް ހަށްވަ އައަހަރެމެން ހަލުވިކަމާއެކުޚާލިދު: 

 ތަ؟ނޫން ށް ކައެވާނީ ވަރަށް ޮބޑު ސަޕްރައިޒް އަ
 



 ގަެތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބަތއް  
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 ކަންތައް ދައިންފަތި އަހަރުމެން  އެކަމަކު ތީ ގޯސްކަމެއް.  :ޙުފަސީ
ނެވޭނެ. އަދި އޭނަ  އަރައިގަކަމަށް ތަންމަދުގެ އަމިއްލަވަޮކށްފިނަމަ އަޙް

 .ންވޭމަ ނުޖެހުންވެސް އެކަށީގެހިތްހަ
 އެއީ ކީއްވެ؟ޚާލިދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ގަެތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބަތއް  
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 ތުނީތަ؟ހަނދާންނެ ކެތިތަ ޔެވިއަހަރުމެން މަދަރުސާގަ ކި: ޙުފަސީ
ންނަށް އަހަ ޙުސީފަ  .ތްއަހަރެން ހަނދާނެއް ނެޚާލިދު: 

 ހަނދާޮކށްދީބަލަ!
 

 



 ގަެތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބަތއް  
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ރުމެން ގޭގެޔަށް އްނު، އަހަދިނެއިޔަވައަހަރުމެންގެ އުސްތާޛު ކި: ޙުފަސީ
ގެ ކުރިން ދި ވަނުމުއި، އަމާނު ވަނުމުގެ ކުރިން ދޮރުގައި ޓަކި ދި

 ހެންވީމަ އަހަރުމެންނެކަން. އެޖެހޭ ންދެއެމީހުންގެ ފަރާތުން ހުއްދައަށް އެ
 ނީ.ކި ދޭޓަ އިމިހާރު މިޮދރު ލައްޕާފައި، ދޮރުގަ

 އާން، މިހާރު ހަނދާންވެއްޖެ.ޚާލިދު: 



 ގަެތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބަތއް  
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 ޢިބުރަތްތެރި އިސްފައިވާން އަތުހޭގޮ ހަނދާންވެއްޖެތަ މިކަމާބެ: ޙުފަސީ
 އާޔަތް؟
  ން:ދައިފަމިވަނީ ވަޙީކުރައްވާފައިهللا އާން، ޚާލިދު: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ڌ

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  

 އޭ " މާނައީ: (٢٧انلور سورة )  ڌجئ  حئ  

 ނޫން ގެތައް  ތިޔަބައިމީހުންގެ .މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ
 ސަލާމްކޮށް އަހުލުވެރުންނަށް ގެތަކުގެ އެ ގެތަކަށް އެހެން
 އެގޮތް .ނުވަންނާށެވެ ގެންފުމަށްދާންދެންލިބި އިޛުނަ

 މީހުން ތިޔަބައި )އެއީ( ހެޮޔކަންޮބޑެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް
 "ހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައެވެ.



 ގަެތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބަތއް  
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ންވީމަ ވާށި. އެހެދެއް  ޒާޔޮ ޖަޚާލިދުއަށް ހެ هللا ރަނގަޅު! : ޙުފަސީ

 ހިނގާ މިއާޔަތަށް އަމަލުކުރަމާ.
 

ނިުމނީ



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 ڌ ... ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ...ڌ

   (١٦٥  ابلقرة سورة)

 هللا މީހުން މާންވިއީ އަދި ..." މާނައީ:

 "... މާޮބޑެވެ. ލޯބިވުން  ދެކެ

ެޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެެهللا

 

   ވެ.ވެއެއިވާފަސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްهللا 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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. ދެއްޖެވަ އަށްގެ ލު އައިސްޙާާވ އިވެފަހެދުންތައް ހަޑިމަދު އޭނާގެ ޙްއަ)
. ޗަށް ވެއްޓިފައި ބިންމައްރޭގަތެ ގެއޭނާ ވަނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅުމު

. އެހެންވެ އްޖެމައަށް ފެނިމަން ށް ކޮ ދަނިމަދު ޮކޓަރިއަށް ވަންނަން އަޙް
 . އްޖެދެވަ ހަށް ކާފަގެ ކޮޓަރިއަށްއަވަސް އަވަ

 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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  ڈ  ژ  ...ڌ

  ڌ ... ژ  ڑ  ڑ

  (١٦٥  ابلقرة سورة)

 އަދި "... މާނައީ:

 هللا މީހުން މާންވިއީ

 މާޮބޑެވެ. ލޯބިވުން ދެކެ

"... 

 

 

 .ންވުއި  އަޑުތް ކިޔަވާ އެވަގުތު ކާފަ މިއާޔަ
 

 

 

 !ފާކާ .ޢަލައިކުމް އައްސަލާމުމަދު: އަޙް
 .ހްރަކާތުވަބަهللا ތުމަވަރަޙް ވަޢަލައިކުމުއް ސަލާމު ކާފަ: 

 

 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 ތަ؟ބައިކޮ ކީކާފާ! ތިއާޔަތުގެ މާނައަމަދު: އަޙް
ންވެ، އަށް އީމާهللا ވަނީމި އިމިއާޔަތުގަ ()އައިނު ނަގާފައިކާފަ: 

 ފައި. މިއާޔަތުގައި ބު ކުރައްވާޚާތަމު ށްށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުންނައިލާހައެ
ދެކެ هللا  ުހންމީ މާންވިއަށް އީهللا ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ هللا 
 .ލެއް މާޮބޑުކަމުގަވާލޯބި
 

 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 އިލާހުަނށްވެސް އެހުންމީ ވާޖޫޢަ މަގަށް ރު އިލާހުގެއެ މަދު: އަޙް
 ލޯބިވެޮވޑިގެންވޭތަ؟

ސް ވައްދަވާނެ، ރުގެއަށްވެ ސުވަންމީހުއާން ދަރިފުޅާ. އަދި އެބައިކާފަ: 
 އެތަނުގައި ދާއިމަށް ދެމިތިބޭނެ.

 

 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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هللا ހަރެން އަކޭ ކާފާ! އޯ އި(ފަލާމަދު ވަރަށް އުފާވެ)އަޙްމަދު: އަޙް
 ދެކެ ލޯބިވޭ.

هللا ، ގެ ޯލބި ބޭނުންނަމަهللا މަދު! އަޙް ()ކުޑަކޮށް ހީލާފައިކާފަ: 
ތައްތައްކޮށް، އެބޭކަލުން ކަން މީހުން ކުރާ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ

 ގޮތަށް އުޅެންޖެހޭނެ..  އްވިއުޅު



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 ؟ކޮބާ ލޯބިވެޮވޑިގެންވާ މީހުންނަކީهللا މަދު: އަޙް
 ،ން ދޫކޮށްލާހެދު ދޮގުގެންވޭޑިވެވޮސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ލޯބިهللا ކާފަ: 

 .ދެކެތެދުބުނާ ތެދުވެރިން
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ގެއް ނުހަދަން. ދޮއަދި  ރެންއަހަ !ފާކާ )ވަރަށް ދެރަވެލާފައި(މަދު: އަޙް
ކަން ށްޓަކައި އެނުމަ ދިނު އުޅުނީ މަންމަ ރުޅި ައޔަ އަހަރެން

هللا ދުބުނެފިއްޔާ ރީގައި ތެ  ކައިމަންމަ އަހަރެން މިހާރު ފޮރުވަންވެގެން.
 ؟ތަދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާނެ އަހަރެން
 .ލޯބިވެވޮޑިގެންވޭهللا ތެދުބުނާ މީހުން ދެކެ  އާން ދަރިފުޅާ!ކާފަ: 
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ން ފުމެމުން )އުފަލު .ންވާނެގެވޮޑިއަހަރެން ދެކެ ލޯބިވެهللا މަދު: އަޙް

 ފުމެމުން ދޮރުން ނިކުތުމަށް ދިޔަ(
 ވެސްމަށްހިރުކަތާ ސާފު އީ ރީތިކަމަށާއިهللا އެކަމަކު ކާފަ: 
 .އިލާހުވާ ނަ ންލޯބިވެޮވޑިގަ
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ކާފަ ތިބުނީ  (ބަލައިލި  މަށްދު ހެ ލާވެފައިވާމަދުގެ ކި)އަޙްމަދު: އަޙް

ކުޑަ ފައި( ލުމަށްހުރެސްނާވި ކު )ކުޑައިރުކޮޅަރަނގަޅު ވާހަކައެއް. 
 .ފާއިރުކޮޅަކުން އަންނާނަން އިނގޭ ކާ

 އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިފުޅާ.ކާފާ: 
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އަށްގޮސް ނާހާގެން ފާފައިހި އްށް ވަދެ ހެދުމެމަދު ޮކޓަރިއަ)އަޙް
ކައިރީގައި ހުރެ   ލޯގަނޑުގެށްފަހުއައެ ޖެ. ދެންފެންވަރައިގެން ނިކުމެއް

  .(ގައްޖެނ ހިރިނބުފަގެ ގާތަށް އެކާ ފުނާ އަޅައިގެން 
 ކާފާ މިހާރު ކިހިނެތް؟މަދު: އަޙް

 !!! މިހާރު ވަރަށް ރީތި.އާންކާފާ: 
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 ންދާ ކަންތަކާއި ހިނގަމުރީގަޓަކޮ  . އަދިމަންމަ ކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެ)

 ވީޮގތް މަންމައަށް މަދުޙްއަ އެވަގުތު .ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރި
 .(އްޖެވެފާދި މަންމަ ވަރަށް އު. އަކިޔައިދިން 

 ،ތިވެގެން މިހުރީވަރައި ތިއްފެން ދިއަ ރެން ތެދު ބުނެފިންއަހަމަދު: އަޙް

 ؟ނެތަދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ އަހަރެން هللا 
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هللا ދެކެ  ދިންކު ވާސާފު ތާހިރު ،ދާހަމަޔަޤީން ދަރިފުޅާ. ތެދުހަކާފަ: 

 ލޯބިވެޮވޑިގެންވޭ.
ކެ ދެ އަހަރެން  هللاޅު. ގަނރަނގަޅު، ރަ )ފުންމާލާފަ(މަދު: އަޙް

 ލޯބިވޭ. ދެކެ هللا ސްވެއަހަރެންލޯބިވެޮވޑިގެންވޭ. އަދި 
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ށި އަދި ނަވާވެޮވޑިގަން ލޯބިށްފުޅަދަރިهللا  )ހީލާފައި(ކާފައާއި މަންމަ: 
 މަދު.ރުހިވޮޑިގަންނަވާށި އަޙް
  .ވިާއޔަތް ކިޔެދު މިމަޙްއި އަކާފައާއެއަށްފަހު މަންމައާއި 

 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ 

ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  

 ڌژ  ڑ  ڑک  

 

 (١٦٥ ابلقرة سورة)



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 އަދި " މާނައީ:
 އިލާހާއެ ފިޔަވައި هللا

 ބަލައިގަންނަ ކުންތަކެއްޝަރީ އެއްފަދަ
 هللا ވެއެވެ.ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ ބަޔަކު

 ޝަރީކުންދެކެ އެ ންބައިމީހުއެ ފަދައިން ލޯބިވާ ދެކެ
 ލޯބިވުން  ދެކެ هللا ހުންމީ އީމާންވި  އަދި ވެ.އެލޯބިވެ
 "މާޮބޑެވެ.

 
 

 

ނިުމނީ
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ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  ڌ 

پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

 ڌڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

 (٢٦٠ ابلقرة )سورة

 ިއބާްރހީމްގެފާާނިއ ޫދިނ

 ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.هللا 
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 .ހަނދުމަކުރާށެވެ ހިނދު ދެންނެވި އިބްރާހީމްގެފާނު އަދި" މާނައީ:   
 ދިރުއްވަނީ  އިލާހުއިބަ ތަކެތި ވެފައިވާމަރު  ރައްބެވެ. އަޅުގެ

 އެއިލާހު .ދައްކައިފާނދޭވެ މިއަޅާއަށް އިލާހުއިބަ ކޮންފަދައަކުންކަން
 .ވަޑަިއނުގަންނަވަމުތޯއެވެ މާންވެއީ ކަލޭގެފާނު ފަހެ ވަޙީކުރެއްވިއެެވ.

 މާންވެގެންނެވެ.(އީ )މިއަޅާވަނީ .ނޫނެކެވެ ދެންނެވިއެވެ. ލޭގެފާނު އެކަ
 ލިބުމަށްޓަކައެވެ. ފިނިކަން ހަމަޖެހުމާއި ހިތަށް މިއަޅާގެ އެހެނެއްކަމަކު 

 .ހިއްޕަވާށެވެ ދޫންޏެއް ހަތަރު ލޭގެފާނު ކަ ފަހެ ވަޙީުކރެއްވިއެވެ. އެއިލާހު
 )ކަތިލައްވަިއ، ގެންނަވައި، ރުގެދަށަށްބާ  ކަލޭގެފާނުގެ އެއްޗެހި އެ ދެން

 (.ހައްދަވާށެވެ އެއްކުރެއްވައި ޗާއަނެކައް އެަކތި ޮމޑުއްވައި، ކޮށްޓަވައި،
 ދެން .ލައްވާށެވެ ށްމައްޗަ ފަރުބަދަޔެއްގެ ކޮންމެ ބައެއް އެއިން ދެން
 އެއެއްޗެހި އެހިނދު .ޮގވައިލައްވާށެވެ ކަލޭގެފާނު ށްސައެއްޗިއް އެ

 މަކަށަވަރުން ހަ ވެ.އެއަންނާނެ އަވަހަށް އަވަސް ހަށްއަރި ކަލޭގެފާނުގެ
 ".ދަންނާށެވެ ކަންއިލާހު  ތަވަންޙަކީމު ޢަޒީޒުވަންތަ އީ هللا
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 ދެއްޖެ(ރިއަށް ވަޮކޓަ މާސްއަކާފަ ޮކޓަރީގައި އިންނަވަނިކޮށް )

 !ފާޢަލައިކުމް ކާ އައްސަލާމު އަސްމާ:

 ؟ށް ކާންދީފިންތަޅާ. ދޫންޏަ ރިފުދަ ލޯބިވާ ސަލާމު  އްވަޢަލައިކުމު ކާފަ:



 ިއބާްރހީމްގެފާާނިއ ޫދނި   
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ބިސްވެސް ނަގައިފިން، އަދި ކާއެއްޗެހި އަޅާ ލައްބަ އަދި އަސްމާ: 
 ރީތިފެންވެސް އަޅައިފިން. ،އެތި ސާފުކޮށް 

އިރިއަށް. ށް ކާފަ ކަވަހައަ ދޭދަރިފުޅު ވަރަށް ރަނގަޅު. އާ  ކާފަ:
 ނަން.އިދޭޔަކި ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް ދަރިފުޅަށް
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ڀ    ڀڀ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ...  ڌ

 ڌ ... ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 ތަކެތި  ވެފައިވާމަރު ރައްބެވެ. އަޅުގެ ..." މާނައީ:
 މިއަޅާއަށް އިލާހުއިބަ ކޮންފަދައަކުންކަން  ދިރުއްވަނީ އިލާހުއިބަ

 ކަލޭގެފާނު  ފަހެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. އެއިލާހު .ދައްކައިފާނދޭވެ 
 ދެންނެވިއެވެ. ލޭގެފާނުއެކަ .ވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ މާންވެއީ

 މިއަޅާގެ  އެހެނެއްކަމަކު މާންވެގެންނެވެ.(އީ )މިއަޅާވަނީ .ނޫނެކެވެ
 "... ލިބުމަށްޓަކައެވެ. ފިނިކަން  ހަމަޖެހުމާއި ހިތަށް

 .ވާށިކާފައަށް ރަޙުމަތް ލައްهللا  އަސްމާ:

 އަށް މިފަދައިން ދުޢާކުރެއްވިއެވެ.هللا ،ސަލާމްޢަލައިހިއް އިބުރާހީމް ކާފަ:
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هللا  ތަގަންނަވާނުނގިވަޑައިށް އެއަ މްއިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާ އަސްމާ:
 ން؟ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަ

 އެކަމަކު .ންނަވާގިވަޑައިގަ އެނށް ނައެކަލޭގެ ެފާ ހަމަޔަގީނުންވެސް ކާފަ:
ން  ހިނގާނެކަގަވެސްތުޤައިރާދަކުރެއްވީ އެކަން ހަމަ ހަޤީهللا 

ރައްވަނީ ނަށް ވަޙީކުގެފާ ލޭކައެهللا . އެކަލޭގެފާނަށް ދައްކުވައިދޭން
  :މިފަދައިން

 

 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ     ...ڌ

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  

 ڌ... ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 (٢٦٠ ابلقرة )سورة
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 ަފހެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. އިލާހުއެ ... " މާނައީ:
 އެ ދެން .ހިއްޕަވާށެވެ ދޫންޏެއް  ހަތަރު ކަލޭގެފާނު
 ގެންނަވައި، ބާރުގެދަށަށް ކަލޭގެފާނުގެ  އެއްޗެހި

 އަނެކައްޗާ އެކަތި މޮޑުއްވައި، ކޮށްޓަވައި، )ކަތިލައްވައި،
 ޮކންމެ ބައެއް އެއިން  ދެން (.ހައްދަވާށެވެ އެއްކުރެއްވައި
 އެ ދެން  .ލައްވާށެވެ މައްޗަށް  ފަރުބަދަޔެއްގެ 
 ހިނދުއެ .ޮގވައިލައްވާށެވެ ކަލޭގެފާނު  އެއްޗިއްސަށް 
 އަވަހަށް އަވަސް އަރިހަށް ކަލޭގެފާނުގެ އެއެއްޗެހި
 "... ވެ.އެއަންނާނެ



 ިއބާްރހީމްގެފާާނިއ ޫދނި   

 
46 

 

ތައް ކުރެއްވީ ލާމް ކަންއްސައިހިލަ ދެން އިބްރާހީމް ޢަ ،ކާފާ  އަސްމާ:
 ކިހިނެއްތަ؟

 ވި، އަދި އެދޫނިތައްނި ހިއްޕެރު ދޫތަހަ އެކަލޭގެފާނު އެކިވައްތަރުގެ ކާފަ:
ސް ، ޮކންމެ ބައެއްވެކުރައްވައި އެއްއްކެކަތިލެއްވުމަށްފަހު، ހުރިހާ ބައިތަ

 ފަރުބަދައެއްގައި ބޭއްވި.
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 ހެއްދެވީ؟ ނެއްހި ކި ކާފާ، ދޫނިތަކުގެ ބޯތަކަށް އަސްމާ:

އެކަލޭގެފާނުގެ އަތުގައި ދޫނިތަކުގެ ބޯތައް ބެހެއްޓެވި. ދެން،  ކާފަ:
އެކަލޭގެފާނު އެދޫނިތަކަށް އައުމަށް ޮގވާލެއްވި، އެހިނދު އެހުރިާހ 

 އެތިކޮޅުތަކެއް އައި.
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 އިލާހު އެ މަކަށް ކަކާއި ސަޗިއް! އެންމެހައި އެއްُسبْحَانَ الل   ه އަސްމާ:

 ގެންވޭ!ޮވޑިކުޅަދުންވަންތަވެ 

މަށްފަހުވެސް ވުތަކަކަށް ކުނޑި ވެރުއެއްޗެއް މަ !އާން ދަރިފުޅާ ކާފަ:
ރަކަށް އުނދަގޫ ވައެއްވެސް  ށްހަ ލާއިއަލުން ދިރުއްވުމަކީ އެ އެއެއްޗެއް

 ނގައިދޭ.ހި ކަމެއް ވެ އި އެގަރޭހިނދުކޮޅެއްގެ ތެ ކުޑަކަމެއްނޫން. 

ނިުމނީ
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ުިފުހރްިސތުު

 
 

 ޞަފްޙާ ލިޔުއްވީ  ނަން ވާހަކައިގެ 

 

 

 



 

 

 


